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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Faktor Internal dan Faktor 

Ekternal terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Faktor internal diproksikan dengan Return On Asset (ROA), 

Earning Per Share (EPS) dan Faktor eksternal diproksikan dengan kurs, inflasi. 

Sedangkan harga saham yang digunakan adalah closing price. 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Terdapat 10 perusahaan 

Farmasi yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun, yaitu tahun 2013-

2017. Sebanyak 6 perusahaan sampel dalam penelitian yang diperoleh dengan 

menggunakan purposive sampling, yaitu dengan menentukan sejumlah kriteria 

untuk memperoleh sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 22. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh 

positif signifikan terhadap harga saham, Earning Per Share (EPS) berpengaruh 

positif signifikan terhadap harga saham, kurs berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap harga saham, inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap harga 

saham. 

 

Kata Kunci : Faktor internal, Faktor Eksternal, Harga Saham. 
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ABSTRACT 

 

 

 This research aimed to examine the effect of internal and external factors on 

the shares price of Pharmacy Companies which were listed on Indonesia Stock 

Exchange (IDX). The internal factors were referred to Return On Asset (ROA) and 

Earning Per Share (EPS). While, the external factors were reffered to exchange rate 

and inflation. Furthermore, the shares price was used as closing price. 

 

 The research was quantitative. Moreover, there were 10 pharmacy 

companies which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 5 years (2013-

2017). In addition, there were six out of ten pharmacy companies was collected as 

sample. At this point, the sampling collection technique used purposive sampling, 

in which the sample was collected based on criteria given. For the data analysis 

technique, it used multiple linear regression with SPSS version 22. 

 

 The research result concluted Return On Asset (ROA) had positive and 

significant effect on the shares price. Likewise, Earning Per Share (EPS) had 

positive and significant effect on the shares price. On the other hand, the exchange 

rate adn inflation had positive but insignificant effect on the shares price. 

 

Keywords:  Internal Factors, External Factors, Shares Price 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perekonomian di Indonesia pada saat ini berada pada kondisi yang 

berkembang secara pesat dan sangat terbuka. Setiap perusahaan harus dapat 

mengembangkan perusahaannya supaya tidak tertinggal oleh perusahaan lain 

maupun para pesaingnya sehingga tidak mengalami penurunan pada omset 

penjualan dengan cara terus bersaing dan berinovasi agar mampu meningkatkan 

profitabilitas perusahaan itu sendiri. Perusahaan farmasi merupakan salah satu 

perusahaan yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan. Berikut adalah data 

Indeks Harga saham Gabungan dan Rata-rata Harga saham perusahaan Farmasi 

periode 2013-2017:  

Tabel 1 

Perbandingan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan Rata-rata 

Harga Saham Perusahaan Farmasi. 

Tahun 

Indeks Harga 

Saham 

Gabungan 

(IHSG) 

Rata-rata Harga 

Saham perusahaan 

Farmasi 

2013 Rp 4.274,18 Rp  5.724 

2014 Rp 5.226,95 Rp 5.645 

2015 Rp 4.593,01 Rp 5.235 

2016 Rp 5.296,71 Rp 6.209 

2017 Rp 6.355,65 Rp 6.278 

      Sumber : www.idx.co.id diolah 

Setiap tahunnya harga saham perusahaan farmasi mengalami fluktuasi, 

pada tahun 2013 sampai 2015 mengalami penurunan namun pada tahun 2016 dan 

2017 harga saham perusahaan farmasi mengalami kenaikan. Harga saham 

perusahaan farmasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Harga Saham 
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Gabungan (IHSG). Dibuktikan pada tahun 2013 rata-rata harga saham farmasi 

sebesar Rp. 5.724 sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar Rp 

4.724,18. Perbedaan tersebut masih terjadi hingga pada tahun 2016, namun pada 

tahun 2017 harga saham perusahaan farmasi berada dibawah Indeks Harga Saham 

(IHSG) dengan selisih Rp 77,65 selain itu pada tahun 2014 dan 2015 harga saham 

perusahaan farmasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya hal tersebut dikarenakan sebagian besar harga saham perusahaan 

farmasi mengalami penurunan pada tahun tersebut.  

Adanya kehadiran pasar modal semakin menambah alternatif investasi 

yang dilakukan oleh investor untuk menanamkan kelebihan dananya yaitu berupa 

surat berharga, dari keseluruhan instrumen yang berada dalam pasar modal, 

instrumen yang paling populer adalah saham. Saham merupakan bentuk tanda 

bukti penyertaan modal atau dana dari seorang investor pada suatu perusahaan 

yang menerbitkan saham nya di bursa efek (Fahmi, 2014:323).  

Suatu perusahaan dapat dinilai berhasil atau tidak dalam mengelola 

perusahaannya dapat dilihat dari harga saham, ketika harga saham tinggi maka 

dapat dikatakan mampu mengelola perusahaan dengan baik namun jika harga 

saham rendah atau mengalami penurunan maka perusahaan dianggap kurang 

mampu mengelola perusahaannya karena salah satu penyebab penurunan serta 

kenaikan suatu harga saham perusahaan dipengaruhi oleh tingkat laba yang 

dihasilkan. Harga saham suatu perusahaan juga bergantung pada tingkat 

permintaan dan penawaran terhadap harga saham tersebut, pada saat permintaan 

meningkat dapat menyebabkan peningkatan pula pada harga saham. Namun 
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apabila banyak investor yang melepas atau menjual sahamnya, harga saham 

perusahaan dapat mengalami penurunan. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perubahan harga saham diantaranya adalah faktor internal dan 

faktor eksternal (Sunariyah, 2006:13). 

Faktor Internal merupakan faktor yang berkaitan dengan kinerja 

perusahaan, seperti kualitas manajemen perusahaan, struktur modal yang dimiliki, 

profitabilitas perusahaan, struktur hutang pertumbuhan penjualan, kebijikan 

dividen perusahaan dan lainnya. Menurut Samsul (2015:203) Baik buruknya 

kinerja perusahaan tercermin dari rasio-rasio keuangan yang secara rutin 

diterbitkan oleh emiten. Faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Return On Asset (ROA) dan Earning Per Share (EPS). 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:158) Return On Asset (ROA) 

merupakan salah satu rasio keuangan yang banyak digunakan perusahaan untuk 

mengukur kinerja keuangan, Return On Asset (ROA) dapat menunjukkan 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. jika ROA tinggi maka 

perusahaan tersebut dapat dikatakan baik karena mampu menghasilkan laba yang 

tinggi. Laba yang tinggi akan berdampak pada keinginan investor untuk 

menanamkan modalnya. Sehingga Return On Asset dapat mempengaruhi harga 

saham suatu perusahaan.  

Return On Asset (ROA) dipilih dalam penelitian ini karena terdapat 

perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, diantaranya menurut Najib (2017) yang 

meneliti harga saham dengan menggunakan indikator Return On Asset (ROA) 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap perubahan pada harga saham perusahaan 

telekomunikasi yang terdaftar di BEI. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar 

Return On Asset (ROA) maka akan semakin besar harga saham perusahaan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Haque dan Faruquee (2013) yang 

meneliti harga saham dengan menggunakan indikator Return On Asset (ROA) 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan DSE. 

Menurut Tandelilin (2010:374) Earning Per Share (EPS) rasio yang 

digunakan untuk menujukkan seberapa besar keuntungan per lembar saham yang 

akan diterima oleh para pemegang saham. Ketika EPS perusahaan tinggi maka 

kemungkinan besar harga sahamnya juga tinggi. Karena pada saat Earning Per 

Share (EPS) perusahaan tinggi maka investor akan tertarik untuk membeli saham. 

Earning Per Share (EPS) dipilih dalam penelitian ini karena terdapat 

perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Menurut Apsari dan Kaluge (2015) 

yang meneliti harga saham dengan menggunakan indikator Earning Per Share 

(EPS) dengan hasil yang menunjukkan bahwa Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan farmasi yang terdaftar di 

BEI. Sedangkan Rusli (2011) meneliti harga saham dengan menggunakan 

indikator Earning Per Share (EPS) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh tidak signifikan terhadap perubahan Harga 

saham pada perusahaan, kemungkinan hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat 

kerendahan nilai Earning Per Share (EPS). 
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Menurut Samsul (2015:200) Faktor Eksternal merupakan merupakan 

faktor yang berasal dari luar perusahaan, namun memiliki pengaruh terhadap 

kenaikan dan penurunan terhadap kinerja perusahaan. Faktor eksternal yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Kurs dan Inflasi. 

Kenaikan kurs yang terjadi terhadap rupiah dapat berdampak negatif 

maupun positif terhadap perusahaan. Menurut Samsul (2015:212) Kenaikan kurs 

US$ yang tinggi terhadap rupiah akan berdampak negatif terhadap emiten yang 

memiliki utang dalam dolar, sementara produk emiten tersebut dijual secara lokal. 

Namun emiten yang berorientasi ekspor akan menerima dampak positif dari 

kenaikan kurs US$ tersebut. Ketika harga saham emiten yang terkena dampak 

negartif akan mengalami penurunan sedangkan emiten yang terkena dampak 

positif akan mengalami peningkatan pada harga sahamnya. 

Kurs digunakan dalam penelitian ini karena terdapat perbedaan hasil 

penelitian terdahulu, diantaranya menurut penelitian yang dilakukan Krisna dan 

Wirawati (2013) yang meneliti harga saham dengan menggunakan indikator kurs, 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kurs berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib (2017) yang 

meneliti harga saham dengan menggunakan indikator kurs, hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa perubahan kurs berpengaruh tidak signifikan terhadap harga 

saham. 

Nopirin (2009:25) menyatakan bahwa inflasi merupakan proses kenaikan 

harga secara umum dan secara terus-menerus Menurut Sukirno (2016:338) 

menyatakan bahwa inflasi ringan diperlukan untuk meningkatkan perekonomian, 
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harga barang pada umumnya akan mengalami kenaikan dengan tingkat yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah. Akibatnya kenaikan harga barang 

yang terjadi dapat menambah keuntungan bagi perusahaan, keuntungan yang lebih 

besar dapat meningkatkan permintaan investasi. 

Inflasi digunakan dalam penelitian ini karena terdapat perbedaan hasil 

penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan Krisna dan Wirawati 

(2013) yang meneliti harga saham dengan menggunakan indikator Inflasi dengan 

hasil yang menunjukkan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. 

Berbeda dengan penelitian Najib (2017) yang meneliti harga saham dengan 

menggunakan indikator Inflasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa Inflasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham.  

Berdasarkan uraian dan fenomena serta perbedaan dari hasil penelitian 

terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian serta membahas 

masalah tersebut dengan judul “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal 

Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan diuraikan oleh 

peneliti diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2013-2017? 
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2. Apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 

2013-2017? 

3. Apakah Kurs berpengaruh terhadap harga saham perusahaan farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017? 

4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap harga saham perusahaan farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017. 

2. Untuk mengetahui apakah Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap 

harga saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017. 

3. Untuk mengetahui apakah Kurs berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2017. 

4. Untuk mengetahui apakah Inflasi berpengaruh terhadap harga saham pada 

perusahaan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan tidak hanya diperoleh bagi peneliti saja, 

namun dapat memberi manfaat juga bagi perusahaan maupun peneliti lainnya. 

1. Manfaat praktis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perusahaan farmasi dalam menetapkan langkah untuk mengatur Return On Asset 

(ROA), Earning Per Share (EPS), kurs, inflasi terhadap harga saham pada 

perusahaan. 

2. Manfaat teoritis 

Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 

pengembangan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti  selanjutnya dimasa 

yang akan datang. 

3. Manfaat Kebijakan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi kepada pihak yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan 

farmasi. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Menurut Fahmi (2014:89) terdapat beberapa kondisi serta keadaan yang 

dapat  mempengaruhi naik turunnya harga saham, antara lain faktor internal dan 

faktor eksternal perusahaan, kebijakan yang diambil perusahaan dalam 

menentukan perluasan usaha, perusahaan melakukan pergantian direksi yang 
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secara mendadak, penurunan yang terjadi terus-menerus dalam periode tertentu 

pada kinerja perusahaan. 

Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan faktor internal dengan 

indikator Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS) dan faktor eksternal 

dengan menggunakan kurs dan inflasi untuk mengukur harga saham. Perusahaan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode yang dilakukan dalam pengamatan selama 5 

(lima) tahun yaitu pada tahun 2013-2017. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1  Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Pasar Modal 

Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki modal 

atau kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal atau dana 

dengan tujuan untuk melakukan jual beli sekuritas (Tandelilin, 2010:25). Pasar 

modal dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan 

pembeli yang melakukan penawaran serta permintaan sekuritas yang umumnya 

memiliki umur lebih dari satu tahun seperti saham, obligasi serta reksadana. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin meningkat 

memudahkan para investor untuk melakukan akses dan transaksi dari berbagai 

tempat, tidak harus berkumpul di lantai bursa efek. Kemudahan transaksi tersebut 

dapat dilakukan melalui online tranding, atau dapat diakses melalui 

www.idx.co.id (Tandelilin, 2010:25). 

Menurut Martono dan Harjito (2010:359) menyatakan bahwa pasar modal 

terdiri dari pasar primer/perdana (prefered market) dan pasar sekunder (sedondary 

market). Dana yang didapatkan oleh perusahaan melalui penjualan sekuritas 

dalam bentuk saham merupakan hasil dari perdagangan saham-saham perusahaan 

yang dilakukan dipasar perdana. Di pasar perdana inilah pertama kalinya 

peusahaan menjual sekuritasnya. Setelah sekuritas tersebut dijual di pasar pedana 

barulah sekuritas tersebut diperjual-belikan oleh investor-investor di pasar 

http://www.idx.co.id/
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sekunder. Transaksi pada pasar sekunder tidak memberikan tambahan dana 

kepada perusahaan yang menerbitkkan sekuritas, hal itu dikarenakan transaksi 

yang terjadi di pasar sekunder hanya terjadi antara investor. 

2.1.2 Saham 

2.1.2.1 Pengertian Saham dan Harga Saham 

Menurut Sjahrial (2012:19) Saham merupakan surat berharga yang dapat 

dimiliki oleh calon investor yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan 

yang sudah berbentuk perseroan terbatas (emiten). Seseorang atau pihak atau 

instansi yang membeli saham dapat dikatakan memiliki sebagian atas perusahaan 

tersebut. Jadi ketika seorang investor membeli saham suatu perusahaan maka 

dapat dikatakan bahwa investor tersebut sebagai pemilik perusahaan. Setiap 

pemilik saham biasa memilik hak-hak, antara lain (Tampubolon, 2013:153) : 

a) Menerima deviden setiap akhir tahun setelah hak pemegang saham preferen. 

b) Akan mendapatkan pembagian aset korporasi apabila korporasi perusahaan 

likuidasi, namun dengan ketentuan setelah semua kewajiban diselesaikan. 

c) Pemilik saham biasa yang memiliki saham paling banyak akan mendapatkan 

hak suara yang dominan dalam menentukan arah dan kebijakan korporasi 

perusahaan.  

Harga saham adalah harga atas saham yang dimiliki suatu perusahaan yang 

terjadi atau berlaku di bursa efek pada suatu waktu tertentu (Darmadji dan 

Fakhrudin, 2012:102). Harga saham akan selalu selalu berubah-ubah setiap menit 

bahkan setiap detik dalam waktu yang cepat, hal tersebut tergantung permintaan 

dan penawaran terhadap saham di suatu perusahaan.  
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2.1.2.2 Faktor yang mempengaruhi harga saham 

Terdapat beberapa kondisi serta keadaan yang dapat menyebabkan harga 

saham mengalami fluktuasi, antara lain (Fahmi, 2014:89) : 

1. Faktor internal dan faktor eksternal. 

2. Kebijakan yang diambil perusahaan dalam menentukan perluasan usaha, 

dengan membuka kantor cabang dan kantor cabang pembantu, baik yang akan 

dimuka di dalam negeri maupun di luar negeri. 

3. Perusahaan melakukan pergantian direksi yang secara mendadak. 

4. Penurunan yang terjadi terus-menerus dalam periode tertentu pada kinerja 

perusahaan. 

2.1.3 Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi suatu obyek 

yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, faktor ini sangat mempengaruhi 

harga saham. Faktor Internal merupakan faktor yang berkaitan dengan kinerja 

perusahaan, misalnya kualitas manajemen perusahaan, stuktur modal yang 

dimiliki, profitabilitas perusahaan, struktur hutang pertumbuhan penjualan, 

kebijikan dividen perusahaan dan lainnya. Analisis kinerja pada perusahaan sangat 

dibutuhkan oleh investor yang akan membeli saham perusahaan dalam menilai 

tingkat pengembalian saham yang akan dibagikan perusahaan. Kinerja perusahaan 

berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam memaksimalkan sumber daya 

yang ada pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.1.3.1 Faktor internal yang mempengaruhi harga saham 

Menurut Alwi (2008:87) ada bebarapa faktor internal yang dapat 

mempengaruhi pergerakan harga saham, antara lain : 

a. Pengumuman tentang pemasaran pada sektor produksi, penjualan sebagai 

contoh pengiklanan, rinician tentang kontrak, adanya perubahan pada harga, 

penarikan terhadap produk baru, laporan mengenai keamanan produk serta 

laporan penjualan. 

b. Pengumuman mengenai pendanaan, misalnya yang berhubungan dengan 

jumlah hutang dan ekuitas perusahaan. 

c. Pengumuman pada badan direksi manajemen, seperti perubahan serta 

pergantian direksi. 

d. Pengumuman mengenai investasi, misalnya melakukan ekspansi pabrik untuk 

pengembangan riset serta penutupan usaha lainnya. 

e. Pengumuman mengenai laporan keuangan pada perusahaan, peramalan laba 

pada akhir tahun ,  kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio 

keuangan. 

2.1.3.2 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, 

asset, dan modal saham tertentu. Menurut Kasmir (2017:199) ada beberapa rasio 

yang digunakan untuk mengukur profitabilitas anatra lain: Net Profit Margin 

(NPM), Gross Profit Margin (GPM), Return On Equity (ROE) dan Return On 

Assets (ROA).  



14 

 

 
 

1. Net Profit Margin (NPM)  adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

margin laba bersih atas penjualan. Untuk menghitung Net Profit Margin 

(NPM) menggunakan rumus:  

                  (   )  
                              

     
 

2. Gross Profit Margin (GPM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

margin laba kotor atas penjualan. Untuk menghitung Gross Profit Margin 

(GPM) menggunakan rumus: 

                    (   )   
            

     
 

3. Return On Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan hasil return  atas 

jumlah equitas yang digunakan dalam perusahaan. Untuk menghitung Return 

On Equity (ROE)  menggunakan rumus: 

                 (   )  
                              

      
 

4. Return On Assets (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk melihat hasil 

return  atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Jika Return On 

Asset (ROA) suatu perusahaan tinggi hal ini menunjukkan ukuran yang lebih 

baik terhadap profitabilitas perusahaan karena menunjukkan keefektivitasan 

manajemen dalam menggunakan aktiva untuk mendapatkan pendapatan. 

Menurut Lukviarman (2006:36) Return On Asset (ROA) dapat dikatakan baik 

apabila > 5,98%. Untuk menghitung Return On Assets (ROA) menggunakan 

rumus: 

                 (   )  
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2.1.3.3 Rasio Pasar 

Rasio pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur harga pasar 

saham perusahaan, relatif terhadap nilai bukunya. Rasio ini dapat digunakan untuk 

melihat kinerja perusahaan pada masa lalu dan juga dapat digunakan untuk 

memprediksi prospek  perusahaan di masa mendatang. Menurut Hanafi (2013:43) 

Ada beberapa macam rasio pasar yaitu PER (Price Earning Ratio), Pembayaran 

dividen (Dividend Payout Ratio), Divident yield, EPS (Earning Per Share).  

1. Price Earning Ratio (PER) adalah rasio pasar yang digunakan untuk melihat 

harga pasar saham relatif terhadap earning nya. Untuk menghitung Price 

Earning Ratio (PER) menggunakan rumus:  

                    (   )  
                      

                  
 

2. Pembayaran Dividen adalah rasio yang digunakan untuk melihat bagian 

earning (pendapatan) yang dibayarkan sebagai dividen kepada investor. 

Untuk menghitung pembayaran dividen menggunakan rumus : 

                   
                  

                  
 

3. Dividend Yield merupakan sebagian dari total return yang akan diperoleh 

investor. Untuk menghitung dividend yield menggunakan rumus : 

                
                  

                            
 

4. Earning Per Share (EPS) merupakan suatu ukuran penting yang digunakan 

untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Earning Per Share (EPS) adalah 

suatu bentuk pemberian keuntungan per lembar saham kepada investor atas 

saham yang mereka miliki. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
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suatu laba bersih dalan per lembar sahamnya dapat menjadi bahan 

pertimbangan investor dalam menentukan pembelian saham. Menurut Fahmi 

(2014:336) Earning Per Share (EPS) dapat dihitung dengan cara berikut :  

                  (   )  
                 

                    
 

2.1.4 Faktor Eksternal 

Menurut Samsul (2015:210) Faktor Eksternal merupakan merupakan 

faktor yang berasal dari luar perusahaan, namun memiliki pengaruh terhadap 

kenaikan dan penurunan terhadap kinerja perusahaan. Faktor eksternal merupakan 

faktor yang berhubungan dengan kejadian yang ada diluar perusahaan, pada 

umumnya berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi di suatu negara.  

2.1.4.1 Faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham 

Ada beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi harga saham, 

antara lain (Alwi, 2008:87) : 

a. Suku bunga tabungan serta deposito, tingkat inflasi. 

b. volume atau harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan trading. 

c. Adanya fluktuasi nilai tukar merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi pergerakan harga saham. 

d. Adanya berbagai isu baik dalam negeri maupun luar negeri. 

2.1.4.2 Kurs 

Kurs adalah nilai dari mata uang yang berlaku dan dimiliki oleh suatu 

negara. Jadi nilai tukar rupiah adalah nilai dari satu mata uang rupiah yang 

ditukarkan atau dibandingkan dengan mata uang negara lain.  
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Beberapa faktor yang mampu mempengaruhi kurs menurut Sukirno 

(2016:402) adalah sebagai berikut: 

a.  Perubahan dalam cita rasa masyarakat yang mampu mempengaruhi corak 

konsumsinya.  

b.   Perubahan harga barang pada sektor ekspor dan impor terhadap suatu barang 

merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan apakah suatu 

barang akan ekspor atau impor.  

c.  Kenaikan harga umum (Inflasi) sangat besar pengaruhnya terhadap kurs   

pertukaran terhadap valuta asing. Inflasi yang terjadi pada umumnya 

cenderung menurunkan terhadap nilai valuta asing. 

2.1.4.3 Inflasi 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau komoditas secara umum 

yang disebabkan oleh turunnya nilai mata uang suatu negara pada suatu periode 

tertentu. Nopirin (2009:25) mendefinisikan inflasi sebagai proses kenaikan harga 

secara umum dan secara terus-menerus. Ada beberapa komponen yang harus 

terpenuhi agar dapat dikatakan terjadi inflasi yaitu kenaikan harga, bersifat umum, 

berlangsung terus-menerus. Ada beberapa masalah sosial yang akan muncul 

akibat inflasi yang tinggi, yaitu : 

a.  Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat. Sederhananya dapat diukur melalui 

tingkat daya beli dan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Ketika inflasi terjadi 

dan harga barang semakin naik maka akan menyebabkan menurunnya tingkat 

daya beli masyarakat. 
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b. Semakin buruknya distribusi pendapatan. Dampak buruk inflasi terhadap 

kesejahteraan rakyat dapat dihindarkan jika diimbangi dengan adanya  

peningkatan pada pertumbuhan tingkat pendapatan masyarakat.  

c. Mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi akan mengganggu stabilitas ekonomi 

dengan cara merusak perkiraan para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis akan 

mendorong tingkat pembelian pada masyarakat dalam rangka mengantisipasi 

kenaikan harga akan terus terjadi. Bagi konsumen perkiraan ini akan mendorong 

mereka untuk membeli barang dalam jumlah banyak dibandingkan dengan 

biasanya, tujuannya adalah untuk lebih menghemat pengeluaran. Hal tersebut 

mengakibatkan meningkatnya permintaan barang dan jasa.   

 Terdapat beberapa jenis inflasi, inflasi berdasarkan tingkat keparahannya 

dibagi menjadi 4, antara lain : 

1. Inflasi rendah, inflasi rendah merupakan inflasi yang besarnya kurang  dari 

10% per tahun. Inflasi rendah dibutuhkan dalam perekonomian untuk 

mendorong produsen memproduksi barang dan jasa. 

2. Inflasi sedang, inflasi sedang merupakan inflasi yang besarnya antara 10%-

30% per tahun. Inflasi ini terjadi pada saat harga barang dan jasa sedang 

mengalami kenaikan dengan cepat dan dengan jumlah yang besar. 

3. Inflasi berat, inflasi berat merupakan inflasi yang besarnya antara 30%-100% 

per tahun. 

4. Inflasi sangat tinggi, merupakan inflasi yang besarnya lebih dari 100%. 
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Inflasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan cara menghitung 

perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Berikut merupakan cara perhitungan 

Inflasi: 

         
       (   )

   (   )
        

Keterangan: 

IHK  = Indeks Harga Konsumen 

t‐1  = Tahun/Bulan sebelumnya 

2.1.5 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian dari berbagai peneliti mengenai hubungan 

atau pengaruh Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), Kurs, dan 

inflasi terhadap harga saham yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu: 

Tabel 2 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 
Variabel 

Teknik 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1. Apsari dan 

Kaluge. 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Faktor 

Internal dan 

Eksternal 

terhadap 

Harga 

saham 

Independen: 

a. ROE 

b. EPS 

c. Kurs 

d. BI Rate 

 

Dependen: 

Harga 

saham 

Analisis 

regresi  

linier 

berganda 

a. ROE memiliki 

pengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

pertumbuhan 

harga saham 

b. EPS 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

c. Kurs memiliki 

pengaruh positif 
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tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

d. BI Rate 

berpengaruh 

negatif dan 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

2 Haque dan 

Faruquee. 

(2013) 

Impact of 

Fundamenta

l Factors on 

Stock Price 

Independen: 

a. EPS 

b. DPS 

c. ROA 

d. ROE 

 

Dependen: 

Harga 

saham 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

a.  EPS 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

b. DPS 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

c. ROA 

berpangaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

d. ROE 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

3 Krisna dan 

Wirawati. 

(2013) 

Pengaruh 

Inflasi, nilai 

tukar, suku 

bunga SBI 

pada Indeks 

Harga 

Saham 

Gabungan 

di BEI 

Independen: 

a. Inflasi 

b. Nilai 

tukar 

c. Suku 

Bunga SBI 

 

Dependen : 

Harga 

saham 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

a. Inflasi memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 

b. Nilati tukar 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap harga 

saham. 
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c. Suku Bunga 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

4. Najib.  

(2017)  

Pengaruh 

DPS, ROA, 

Inflasi dan 

Kurs 

terhadap 

Harga 

saham pada 

perusahaan 

Telekomuni

kasi 

Independen: 

a. DPS 

b. ROA 

c. Inflasi 

d. Kurs 

 

Dependen: 

Harga 

saham 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

a. DPS memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

perusahaan 

telekomunikasi. 

b. ROA memiliki 

pengaruh positif 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

perusahaan 

Telekomunikasi 

c. Inflasi 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

perusahaan 

Telekomunikasi 

a. Kurs 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan 

terhadap harga 

saham 

perusahaan 

Telekomunikasi 
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5. Rusli. 

(2011)  

Pengaruh 

likuiditas 

dan 

profitabilita

s terhadap 

Harga 

saham 

perusahaan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Independen:  

a. Current 

Ratio 

(CR) 

b. Earning 

Per Share 

(EPS) 

 

Dependen : 

Harga 

saham  

Analisis 

regresi 

linier  

berganda 

a. Current Ratio 

(CR) 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

b. Earning Per 

Share (EPS) 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap harga 

saham 

 

2.2 Rerangka pemikiran dan Rerangka Konseptual 

2.2.1 Rerangka Pemikiran 

Faktor internal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi suatu obyek 

yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, faktor ini sangat mempengaruhi 

harga saham. Perubahan harga saham dapat dilihat dari berbagai faktor salah 

satunya dari rasio keuangan sebagai faktor internal untuk menilai kinerja 

keuangan suatu perusahaan. Sedangkan kurs dan inflasi merupakan faktor 

eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham pada perusahaan. 

Faktor Eksternal merupakan merupakan faktor yang berasal dari luar perusahaan, 

namun memiliki pengaruh terhadap kenaikan dan penurunan terhadap kinerja 

perusahaan.  

Dari penjelasan tersebut diatas, maka rerangka pemikiran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1 

Rerangka Pemikiran 

Sumber :  1.  Kasmir (2017) 

2. Hanafi (2013) 

3. Samsul (2015) 

 

2.2.2 Rerangka konseptual 

Berdasarkan rerangka pemikiran diatas, hubungan antara Return On Asset 

(ROA), Earning Per Share (EPS), Kurs, dan Inflasi terhadap harga saham dapat 

ditunjukkan dengan model rerangka konseptual pada gambar 2: 

 

 

 

Perusahaan farmasi 

yang terdatar di Bursa 

Efek Indonesia 

Rasio Keuangan 

ROA EPS Kurs Inflasi 

Faktor Internal Faktor Eksternal  

Harga Saham 

Rasio 

Profitabilitas 

Rasio 

Pasar 
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Gambar 2 

Rerangka Konseptual 

Sumber :   1.  Najib (2017) ; Haque dan Faruquee (2013). 

2.  Apsari dan Kaluge (2015) ; Rusli (2011). 

3.  Krisna dan Wirawati (2013) ; Najib (2017). 

4.  Krisna dan Wirawati (2013) ; Najib (2017). 

 

2.3 Pengembangan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai rumusan masalah pada 

penelitian (Sugiyono, 2013:51). Dikatakan sementara karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori-teori yang relevan dan belum didasarkan 

pada data fakta-fakta empiris yang didapat melalui pengumpulan data. Pengujian 

hipotesis dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda yang bersifat 

sementara hingga terbukti melalui data yang telah terkumpul. Tujuan peneliti 

melakukan metode ini untuk mengetahui besarnya pengaruh Return On Asset 

(ROA), Earning Per Share (EPS), Kurs, dan Inflasi terhadap perubahan Harga 

Saham pada perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2013-2017.  

Return On Asset  

 

Earning Per Share 

 

Kurs 

Inflasi 

Harga Saham 
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Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan teori yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hipotesis yang dapat diajukan pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap harga saham. 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:158) Return on Asset (ROA) 

merupakan salah satu rasio keuangan yang banyak digunakan perusahaan untuk 

mengukur kinerja keuangan, ROA dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan 

dalam menghasilkan laba.  

Jika Return On Asset (ROA) suatu perusahaan tinggi maka perusahaan 

tersebut memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Namun 

jika perusahaan tidak mampu memanfaatkan total aktiva yang dimiliki untuk 

mendapatkan laba  dengan optimal, maka perusahaan dapat mengalami suatu 

kerugian serta akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian 

rasio ini menghubungkan antara keuntungan yang diperoleh dari operasional 

perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan suatu 

keuntungan. Ketika Retun On Asset (ROA) pada perusahaan tinggi, maka akan 

meningkatkan daya tarik perusahaan terhadap investor. 

Menurut Tandelilin (2010:40) yang menyatakan bahwa Return On Asset 

(ROA) dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset 

yang dimiliki untuk mendapatkan laba bagi perusahaan, semakin tinggi Return On 

Asset (ROA) menunjukkan bahwa semakin efektif perusahaan dalam 

memanfaatkan total aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba bersih setelah 

pajak, besarnya nilai laba yang dihasilkan perusahaan  akan mempengaruhi 
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tingkat permintaan saham yang selanjutnya akan meningkatkan harga saham pada 

perusahaan tersebut. Najib (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Return 

On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap adanya perubahan pada harga 

saham. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H1 : Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Harga Saham perusahaan 

Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham. 

Earning Per Share (EPS) memiliki pengaruh positif terhadap perubahan 

harga saham suatu perusahaan (Tandelilin, 2010:373). Meningkatnya laba pada 

setiap lembar saham akan mempengaruhi tingkat hasil pengembalian yang berhak 

diperoleh oleh investor atau pemilik saham dalam bentuk dividen serta capital 

gain. Semakin tinggi tingkat Earning Per Share (EPS) suatu perusahaan akan 

semakin tinggi pula harga sahamnya dan sebaliknya jika nilai dari Earning Per 

Share rendah maka semakin rendah pula harga saham tersebut sehingga investor 

tidak berminat untuk menanamkan modalnya. Ketika investor tidak berminat 

untuk berinvestasi pada perusahaan maka tingkat penawaran dan permintaan 

terhadap saham akan mengalami penurunan, hal  tersebut berdampak pada 

menurunnya harga saham perusahaan. Sehingga tingkat Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh terhadap  perubahan Harga saham suatu perusahaan. Apsari dan 

Kaluge (2015) dalam penelitiannya menyatakan Earning Per Share (EPS) mampu 

mempengaruhi harga saham. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut: 
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H2 : Earning Per Share (EPS) berpengaruh terhadap Harga Saham perusahaan 

Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Pengaruh Kurs terhadap Harga Saham 

Menurut Samsul (2015:212) kenaikan kurs yang terjadi terhadap rupiah 

dapat berdampak negatif maupun positif terhadap perusahaan. Perubahan nilai 

tukar berhubungan dengan meningkatnya harga bahan baku terutama pada 

perusahaan yang masih membutuhkan bahan bakunya dari impor. Maka 

perusahaan harus memikirkan solusi yang terbaik untuk menekan harga bahan 

baku yang meningkat akibat perubahan kurs yang terjadi dengan meningkatkan 

penjualan serta menciptakan citra perusahaan yang baik terhadap konsumen 

sehingga mampu meningkatkan daya beli pada masyarakat. 

Namun ketika perusahaan memiliki tingkat ekspor yang lebih besar 

dibandingkan impor nya, perubahan kurs mampu meningkatkan profitabilitas 

perusahaan tersebut. Ketika laba perusahaan meningkat dapat menarik minat 

investor untuk berinvestasi, semakin banyak investor yang menanamkan 

modalnya pada suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap peningkatan pada 

harga saham. Sehingga kurs berpengaruh terhadap perubahan Harga saham 

perusahaan. Krisna dan Wirawati (2013) menyatakan bahwa Kurs memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H3 : Kurs berpengaruh terhadap Harga Saham pada perusahaan Farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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4. Pengaruh Inflasi terhadap Harga saham 

Nopirin (2009:25) mendefinisikan inflasi sebagai proses kenaikan harga 

secara umum dan secara terus-menerus. Tingkat inflasi dapat bepengaruh positif 

maupun negatif tergantung tingkat inflasi itu sendiri. Menurut Sukirno (2016:338) 

menyatakan bahwa inflasi ringan diperlukan untuk meningkatkan perekonomian, 

harga barang pada umumnya akan mengalami kenaikan dengan tingkat yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah. Akibatnya kenaikan harga barang 

yang terjadi dapat menambah keuntungan bagi perusahaan, keuntungan yang lebih 

besar dapat meningkatkan permintaan investasi. Sehingga inflasi berpengaruh 

terhadap harga saham. Krisna dan Wirawati (2013) dalam penelitiannya 

menyatakan Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga Saham. 

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H4 : Inflasi berpengaruh terhadap Harga saham pada perusahaan Farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kausal 

komparatif. Menurut Sugiyono (2014:56) penelitian kausal komperatif merupakan 

tipe atau jenis  penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab 

akibat antar variabel independen dengan variabel dependen. Dalam hal ini peneliti 

akan menguji pengaruh dari Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), 

Kurs, dan Inflasi terhadap harga saham. 

3.1.2 Gambaran dari populasi/ Obyek Penelitian 

Gambaran dari populasi atau obyek penelitian dalam penelititan ini adalah 

seluruh perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2013-2017 sebanyak 10 perusahaan.  

Tabel 3 

  Populasi perusahaan Farmasi 

 

No Nama Perusahaan  Kode Emiten 

1 Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA 

2 Indofarma Tbk INAF 

3 Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk SIDO 

4 Kalbe Farma Tbk KLBF 

5 Kimia Farma Tbk KAEF 

6 Merck Sharp Dohme Pharma Tbk SCPI 

7 Merck Tbk MERK 

8 Pyridam Farma Tbk PYFA 

9 Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk SQBB 

10 Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 

 Sumber : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia diolah 
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3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti 

adalah teknik purposive sampling, teknik tersebut merupakan teknik untuk 

pengambilan sampel dengan adanya kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu 

yang telah ditetapkan oleh peneliti terhadap objek yang akan diteliti (Sugiyono, 

2014:68). Kriteria atau pertimbangan yang mendasari peneliti dalam pemilihan 

sampel pada penelitian ini adalah perusahaan Farmasi adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Farmasi yang terdaftar di pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode tahun 2013-2017. 

2. Perusahaan Farmasi yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan 

berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2013-

2017. 

Tabel 4 

Kriteria Sampel 

 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode tahun 2013-2017. 

10 

2 Perusahaan Farmasi yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan secara lengkap dan berturut-turut di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode tahun 2013-2017.  

(4) 

 Jumlah obyek penelitian yang dijadikan sampel 6 

Sumber : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia diolah 

Berdasarkan prosedur pengambilan sampel diatas, maka ada 6 (enam) 

perusahaan farmasi yang memenuhi kriteria tersebut yang dapat digunakan 
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menjadi sampel dalam penelitian. Perusahaan farmasi yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini ditunjukkan pada tabel 5. 

Tabel 5 

  Sampel perusahaan Farmasi 

 

No Nama Perusahaan  Kode Emiten 

1 Darya Varia Laboratoria Tbk DVLA 

2 Kalbe Farma Tbk KLBF 

3 Kimia Farma Tbk KAEF 

4 Merck Tbk MERK 

5 Pyridam Farma Tbk PYFA 

6 Tempo Scan Pacific Tbk TSPC 

 Sumber : Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia diolah 

3.3 Teknik Pengumpulan data 

3.3.1 Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter. 

Dalam penelitian ini menggunakan arsip laporan keuangan perusahaan farmasi 

yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sedangkan data kurs dan inflasi diperoleh dari Bank Indonesia 

pada periode 2013-2017. 

3.3.2 Sumber data 

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Karena data diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan tetapi 

melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai media perantara. Dalam hal ini data 

yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan farmasi periode 2013-2017 

yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi serta harga saham pada closing 

price. 
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3.3.3 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada umumnya disesuaikan dengan sumber data 

dan jenis data yang digunakan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder, karena data yang diperoleh dari perantara yaitu Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter, 

yaitu berupa laporan keuangan dan harga saham perusahaan farmasi  yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) serta data kurs dan inflasi yang 

diperoleh dari Bank Indonesia. 

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Perusahaan 

3.4.1 Variabel  

1. Variabel Bebas 

Variabel independen atau variabel bebas (Independent Variable) adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel lain serta menghasilkan akibat pada 

variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Return On Asset (ROA), 

Earning Per Share (EPS), Kurs dan Inflasi. 

2. Variabel Terikat 

Variabel dependen (Dependent Variable) atau variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Independent Variable). Variabel terikat dalam penelitian ini adala harga saham, 

harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga saham tahunan 

pada tahun 2013-2017. 
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3.4.2 Definisi Operasional variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati. 

Definisi operasional variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelititan ini 

adalah: 

1. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu bagian dari analisis rasio 

profitabilitas yang digunakan perusahaan sebagai cara untuk menganalisis dan 

menghitung tingkat kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba. 

Jumlah Return On Asset (ROA) yang besar dapat menunjukkan 

keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola kinerja nya sehingga mampu 

menghasilkan laba. Sebaliknya, jika Return On Asset (ROA) pada perusahaan 

kecil maka dapat dikatakan perusahaan kurang mampu menghasilkan laba 

menggunakan asset yang dimilikinya, Return On Asset (ROA) disajikan dalam 

satuan ukuran prosentase. 

Menurut Kasmir (2017:199) Return On Asset (ROA) dapat dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

                 (   )  
                 

      
      

2. Earning Per Share (EPS) 

Tandelilin (2010:374) Earning Per Share (EPS) dapat menunjukkan besar 

atau kecilnya laba bersih yang diperoleh perusahaan yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham. Besarnya Earning Per Share (EPS) suatu perusahaan dapat 

dilihat pada laporan keuangan meskipun adapula perusahaan yang tidak 
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mencantumkan besarnya EPS , namun dapat dihitung dari laporan keuangan yang 

telah disajikan dalam laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan, Earning 

Per Share (EPS) disajikan dalam satuan ukuran rupiah. Menurut Fahmi 

(2014:336) Earning Per Share (EPS) dapat dihitung dengan cara berikut :  

                  (   )  
                 

                    
 

3. Kurs 

Kurs adalah nilai dari mata uang yang berlaku dan digunakan oleh suatu 

negara. Jadi nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata uang rupiah yang 

dibandingkan serta ditukarkan kedalam mata uang negara lain. Menurut Nopirin   

(2009:163) nilai tukar atau kurs adalah perbandingan antara harga mata uang pada 

suatu negara dengan mata uang asing. Satuan ukuran yang digunakan pada kurs 

adalah rupiah. 

4. Inflasi (INF) 

Inflasi merupakan kenaikan harga suatu komoditas secara umum yang 

disebabkan oleh turunnya nilai mata uang suatu negara pada suatu periode 

tertentu. Nopirin (2009:25) menyatakan inflasi sebagai proses kenaikan dari harga 

barang secara umum dan terus-menerus. Satuan ukuran yang digunakan dalam 

inflasi adalah prosentase. 

5. Harga Saham (HS) 

Sjahrial (2012:19) berpendapat bahwa saham merupakan surat berharga 

yang dapat dimiliki oleh calon investor yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh 

perusahaan yang telah berbentuk perseroan terbatas (emiten). Seseorang atau 

pihak atau instansi yang membeli saham dapat dikatakan memiliki sebagian atas 
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perusahaan tersebut. Jadi ketika seorang investor membeli saham suatu 

perusahaan maka dapat investor tersebut sebagai pemilik perusahaan. 

Harga saham pada perusahaan selalu mengalami fluktuasi dalam waktu 

yang cepat, hal itu terjadi akibat adanya permintaan dan penawaran yang 

terbentuk melalui mekanisme pasar modal. Untuk mengetahui harga saham dapat 

dilihat pada closing price yang ada di laporan keuangan. Satuan ukuran yang 

digunakan pada harga saham adalah rupiah. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menganalisis data  dalam rangka memecahkan masalah atau menguji suatu 

hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan melalui pengukuran berupa 

angka-angka dan dapat dihitung secara sistematis. Berikut ini tahap analisis data 

yang dilakukan: 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Analisis Statistik deskriptif biasanya digunakan untuk mengukur data yang 

bersifat kuantitatif yang kemudian diolah dengan menggunakan rumus 

perhitungan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif 

ini akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel dalam 

penelitian. Ukuran pemusatan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah 

nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. 
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3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui antara 

hubungan atau pengaruh sutau variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut 

Sugiyono (2014:192) analisis regresi linier digunakan untuk memprediksi atau 

memperkirakan bagaimana perubahan nilai variabel dependen apabila variabel 

independen dinaikkan atau diturunkan. Berikut merupakan bentuk persamaan 

regresi linier berganda: 

HS = 𝐚 + 𝐛1ROA + 𝐛𝟐EPS + 𝐛3KURS + 𝐛4INF + 𝐞 

Keterangan : 

HS = Harga saham 

a   = Konstanta  

b1ROA  = Koefisien regresi Return On Asset 

b2EPS = Koefisien regresi Earning Per Share 

b3KURS = Koefisien regresi Kurs 

b4INF  = Koefisien regresi Inflasi 

e   = Variabel pengganggu (residual) 

3.5.3 Uji Kelayakan Model  

3.5.3.1 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui kelayakan model yang digunakan pada 

penelitian. Adapun kriteria pengujian dengan tingkat signifikansi α = 5% atau 

0,05 adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikan uji F > 0,05 maka model tidak layak digunakan. 

b. Jika nilai signifikan uji F < 0,05 maka model layak digunakan. 
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3.5.3.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk 

melihat kesesuaian serta ketepatan hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen dalam satu persamaan regresi. Semakin besar nilai koefisien 

determinasi menunjukan bahwa semakin baik kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2014:286) koefisien 

determinasi (R
2
) berada antara nilai 0 sampai dengan 1. Jika nilai koefisien 

determinan mendekati 1 (100%), maka menunjukkan kontribusi variabel 

independen terhadap variabel dependen semakin kuat. Sedangkan koefisien 

determinasi (R
2
) yang mendekati 0 menunjukan bahwa semakin lemah pengaruh 

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.  

3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahuai apakah suatu model 

regresi dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik dalam menentukan 

keputusan. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan adalah uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji hetesrokedastisitas. 

3.5.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat digunakan peneliti untuk menguji apakah nilai residu 

antara variabel bebas dan variabel terikat yang di teliti memiliki distribusi normal 

atau tidak. Wibowo (2012:61) menyatakan bahwa Uji normalitas dapat dilakukan 

dengan cara pendekatan Kolmogrov-Smirnov maupun dengan pendekatan grafik. 

Distribusi normal atau tidak normal pada pendekatan Kolmogrov-Smirnov 

didasarkan pada penilaian sebagai berikut: 
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a. Jika angka signifikan > 0,05 maka menunjukan residual berdistribusi normal.  

b. Jika angka signifikan < 0,05 maka menunjukan residual berdistribusi tidak 

normal. 

Sedangkan pada pendekatan grafik, untuk menilai suatu normalitas pada 

pendekatan ini digunakan grafik normal P-P Plot of regression standart, yang 

disyaratkan bahwa data penelitian yang berdistribusi normal harus mengikuti garis 

diagonal 0 dan pertemuan sumbu X dan sumbu Y. 

3.5.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan unjuk menguji apakah model regresi yang 

digunakan ditemukan adanya korelasi atau hubungan antara variabel bebas 

(independent variable). Wibowo (2012:87) berpendapat apabila terjadi 

multikolinieritas, maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat 

ditentukan. Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya multikolinieritas dalam 

suatu model regresi dapat menggunakan salah satu cara yaitu dengan melihat 

pengujian nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan 

menggunakan asumsi sebagai berikut: 

a. Apabila nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10, maka terjadi multikolinieritas. 

b. Apabila nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolinieritas. 

3.5.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dapat digunakan peneliti untuk menguji apakah model 

regresi linier memiliki kolerasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (pada periode sebelumnya). 
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Observasi yang saling beruntutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama 

lain dapat menyebabkan terjadinya autokorelasi. Model regresi yang bebas dari 

autokorelasi merupakan model regresi yang baik. Menurut Wibowo  (2012:90) 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi atau tidak dapat dilihat dengan 

menggunakan metode Durbin-Watson, dengan ketentuan sebagai berikut: 

i. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

ii. Angka DW diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi. 

iii. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif. 

3.5.4.4 Uji Heteroskedastisitas 

Wibowo (2012:93) menyatakan bahwa uji heterokedastisitas merupakan 

suatu model yang dapat digunakan peneliti  untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamat satu terhadap 

pengamat lainnya. Model regresi yang baik merupakan model regresi yang tidak 

mengalami heteroskedastisitas. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi 

adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah resisual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah distudentized.  

3.5.5 Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji t digunakan peneliti untuk menguji besarnya pengaruh variabel 

independen dalam menerangkan variabel dependen dengan tingkat signifikasi α = 

0,05 (5%). Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikasi (uji t) 

merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk dapat mengetahui apakah 
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masing-masing variabel independent atau variabel bebas Return On Asset (ROA), 

Earning Per Share (EPS), Kurs dan Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen atau variabel terikat. Adapun pengambilan keputusan hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikasi < 0,05 maka Return On Asset (ROA), Earning Per Share 

(EPS), Kurs dan Inflasi sebagai variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap harga saham sebagai variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka Return On Asset (ROA), Earning Per Share 

(EPS), Kurs dan Inflasi sebagai variabel independen berpengaruh tidak 

signifikan terhadap harga saham sebagai variabel dependen. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan  

1. PT Darya Varia Laboratoria Tbk 

PT Darya Varia Laboratoria Tbk merupakan perusahaan yang didirikan 

pada tanggal 30 April 1976, perusahaan ini memulai kegiatan usahanya pada 

tahun 1976. Kantor pusat perusahaan Darya Varia Laboratoria berada di alamat 

Sourth Quarter, Tower C Lantai 18-19 Jl.R.A. Kartini Kav.8 Jakarta 12340, 

Indonesia dan pabriknya berada di Bogor. Induk usaha dari PT Darya Varia 

Laboratoria Tbk adalah Blue Sphere Singapore Pte Ltd yang menguasai 92,13% 

saham Darya Varia Laboratoria Tbk serta merupakan afiliasi dari United 

Laboratories Inc, perusahaan farmasi yang berada di Filipina. 

PT Darya Varia Laboratoria Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang manufaktur, perdagangan, jasa dan distribusi produk-produk farmasi, 

produk kimia yang berhubungan dengan farmasi, serta perawatan kesehatan. 

Beberapa merek dari produk yang dihasilkan PT Darya Varia Laboratoria Tbk 

antara lain Natur-E, Enervon-C, Decolgen, Neozep, Cetapain, Paracetamo Infuse, 

dan Prodiva.  

Pada tanggal 12 Oktober 1994, Darya Varia Laboratoria memperoleh 

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana 

saham DVLA (IPO) kepada masyarakat sebanyak 10.000.000 dengan nilai 
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nominal Rp1000,- per saham dengan harga penawaran Rp6200.- per saham. 

Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 

11 November 1994.  

2. PT Kalbe Farma Tbk 

PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 

10 September 1996 dan perusahaan ini memulai kegiatan usahanya pada tahun 

1966. Kantor pusat Kalbe Farma Tbk berada di Gedung KALBE, Jl. Let.Jend. 

Suprapto Kav.4 Cempaka putih Jakarta 10510 sedangkan pabriknya berada di 

Kawasan Industri Delta Silicon Jl.M.H. Thamrin Blok A3-1 Lippo Cikarang 

Bekasi Jawa Barat.Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Kalbe 

Farma Tbk antara lain PT Gira Sole Prima (10,17%), PT Santa Seha Sanadi 

(9,71%), PT Diptanala Bahana (9,49%), PT Lucasta Murni Cemerlamg (9,47%), 

PT Ladang Ira Panen (9,21%) dan PT Bina Arta Charisma (8,61%).  

PT Kalbe Farma Tbkmerupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

pengembangan, pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi, produk obat-obatan 

termasuk pelayanan kesehatan primer. Produk yang menjadi unggulan yang 

dimiliki oleh Kalbe Farma Tbk antara lain obat resep (Braimact, Cefspan, 

Mycoral, Cernevit, Cravit, Neuralgin, Broadced, Neurotam, Hernapo, dan CPG), 

Produk kesehatan (Promag, Mixagrip, Extra Joss, Komix Woods, Entrostop, 

Procold, Fatigon, Hydro Coco, dan Original Love Juice), produk nutrisi mulai dari 

bayi hingga usia senja, serta konsumen dengan kebutuhan khusus (Morinaga Chil 

Kid, Morinaga Chil School, Morinaga Chil Mil, Morinaga BMT, Prenagen, 

Milna, Diabetasol, Zee, Fitbar, Entrasol, Nutrive Benecol dan Diva). 
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Kalbe Farma memiliki anak perusahaaan yang juga tercatat di Bursa Efek 

Indonesia yaitu PT Enseal Putera Megantrading Tbk (EPMT). Pada awal tahun 

1991 Kalbe Farma Tbk memperoleh pernyataan efektif dari  Bapepam-LK untuk 

melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) KLBF kepada masyarakat 

sebanyak 10.000.000 dengan nilai nominal Rp1000,- per saham dengan harga 

penawaran Rp7.800,- per saham. Saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tanggal 30 Juli 1991.  

3. PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

 PT Kimia Farma (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang didirikan 

pada tanggal 16 Agustus 1971. Kantor PT Kimia Farma (Persero) Tbk terletak di 

Jl. Veteran No.9 Jakarta 10110 dan pabriknya barada di Jakarta, Bandung, 

Semarang, Watudakon (Mojokerto), dan Tanjung Morawa (Medan). Kimia farma 

(Persero) Tbk mulai menjalankan usahanya sejak tahun 1817 yang bergerak 

dibidang distribusi obat dan bahan baku obat. Tahun 1958 pada saat Pemerintah 

Indonesia menasionalisasikan semua perusahaan Belanda, status Kimia Farma 

(Persero) Tbk untuk diubah menjadi beberapa Perusahaan Negara (PN). Pada 

tahun 1969 beberapa Perusahaan Negara (PN) diubah kembali menjadi satu 

Perusahaan yaitu Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka 

Kimia Farma yang disingkat PN Farmasi Kimia Farma. Pada tahun 1971 

berdasarkan Peraturan Pemerintah status Perusahaan Negara tersebut diubah 

menjadi Persero dengan nama PT Kimia Farma (Persero). 

 Pemegang saham PT Kimia Farma (Persero) Tbk adalah Pemerintah 

Republik Indonesia dengan memiliki  1 saham Preferen (Saham Seri A 



44 

 

 
 

Dwiwarna) dan 90,02% saham seri B. PT Kimia Farma (Persero) Tbk 

menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi khususnya di bidang industri 

kimia, farmasi, biologim kesehatan, industri makanan/minuman dan apotek. Saat 

ini PT Kimia Farma (Persero) Tbk telah memproduksi sebayak 361 jenis obat 

yang terdiri dari beberapa jenis kategori produk, yaitu obat generik, produk 

kesehatan konsumen (Over The Counter (OTC), obat herbal dan kosmetik, produk 

etikal, antiretroviral, narkotika, kontrasepsi, dan bahan baku. 

Pada tanggal 14 Juni 2001 PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperoleh 

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana 

saham KAEF (IPO) kepada masyarakat sebanyak 500.000.000 saham seri B 

dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp200,- per 

saham. Saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 

4 Juli 2001. 

4.  PT Merck Tbk 

 PT Merck Tbk (MERK) merupakan perusahaan yang didirikan pada 

tanggal 14 Oktober 1970 dan mulai beroperasi pada tahun 1974. Kantor pusat PT 

Merck Tbk berada di Jl. T.B. Simatupung No.8 Pasar Rebo Jakarta timur 13700 – 

Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PT Merck Tbk 

adalah Merck Holding GmbH, Jerman sebesar 73,99% dan Emedia Export 

Company mbH, Jerman sebesar 12,66%. 

 PT Merck Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri, 

perdagangan, jasa konsultasi manajemen jasa penyewaan kantor/properti serta 

layanan yang terkait dengan kegiatan usaha. Kegiatan utama Merck Tbk saat ini 
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adalah memasarkan produk obat tanpa resep dan obat peresapan, produk terapi 

yang berhubungan dengan kesuburan, diabetes, neurologis dan kardiologis serta 

menawarkan berbagai produk kimia mutakhir untuk bio-riset, bio-produksi dan 

segmen-segmen terkait. Salah satu merek yang menjadi unggulan PT Merck Tbk 

adalah Sangobion dan Neurobion. 

 Pada tanggal 23 Juni 1981 PT Merck Tbk memperoleh pernyataan efektif 

dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham MERK 

(IPO) kepada masyarakat sebanyak 1.680.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per 

saham dengan harga penawaran Rp1.900,- per saham. Saham tersebut dicatatkan 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 23 Juli 1981. 

5. PT Pyridam Farma Tbk 

 PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) merupakan perusahaan yang didirikan 

dengan nama PT Pyridam pada tanggal 27 November 1977 dan  memulai kegiatan 

usaha pada tahun 1977. Kantor pusat PT Pyridam Farma Tbk beralamat di Ruko 

Villa Kebon Jeruk Blok F3, Jl. Raya Kebon Jeruk, Jakarta 11530 dan tempat 

produksi yang berlokasi di Desa Cibodas Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Pemegang 

saham yang memiliki 5% atau lebih dari saham PT Pyridam Tbk antara lain PT 

Pyridam Internasional yang memiliki saham sebesar 53,85%, Sakri Kosasih, IR 

sebesar 11,54% Dan Rani tjandra sebesar 11,54%. 

PT Pyridam Farma Tbk merupakan perusahaan yang bergerah dibidang 

industri obat-obatan, plastik, alat kesehatan, dan industri kimia lainnya, serta 

melakukan perdagangan, termasuk impor, ekspor dan antar pulau, dan bertindak 

selaku agen, grosir, distributor dan penyalur dari segala macam barang. Pada 
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tanggal 27 September 2001 PT Pyridam Farma Tbk memperoleh efektif dari 

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PYFA (IPO) 

kepada masyarakat sebanyak 120.000.000 dengan nilai nominal Rp100.- per 

saham dengan harga penawaran Rp105,- per saham dan disertai Waean Seri 1 

sebanyak 60.000.000 Saham dan Waran Seri I tersebut dicatatkan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada 16 Oktober 2001. 

6. PT Tempo Scan Pacific Tbk 

 PT Tempo Sca Pacific Tbk (TSPC) merupakan perusahaan yang didirikan 

di Indoneia pada tanggal 20 Mei 1970 dengan nama PT Scanchemie serta 

memulai kegiatan usahanya pada tahun 1970. Kantor pusat PT Tempo Scan 

Pacific Tbk berada di Tempo Scan Tower, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuma Said 

Kav.3-4, Jakarta 12950 dan lokasi pabriknya berada di Cikarang – Jawa Barat. 

Pemegang saham yang memiliki lebih dari 5% saham PT Tempo Scan Pacific Tbk 

adalah PT Bogamulia Nagadi (Induk usaha) dengan kepemilikan saham sebesar 

78,15%. 

 PT Tempo Scan Pacific Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha farmasi. Kegiatan usaha yang dilakukan PT Tempo Scan Pacific 

Tbk adalah farmasi (obat-obatan), produk konsumen dan komestika dan distribusi. 

Produk yang dihasilkan PT Tempo Scan Pacific Tbk yang dikenal oleh 

masyarakat adalah produk kesehatan antara lain Bodrex, Hemaviton, NEO 

rheumacyl, Oskadon, Ipi Vitaminm, Bodrexin, Contrex, Contrexyn, Vidoran, 

Zevit dan Neo Hemaviton, obat resep dan rumah sakit (Hospira, SciClone, Alif, 

Ericaf Timoc, Triptagic dan Trozyn) serta produk konsumen dan komestika 
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(Marina, My Baby, Total Care, S.O.S antibakterial, Claudia, Diano kids, Tamara, 

Natural Honey, dan Revlon). 

 Pada tanggal 24 Mei 1994 PT Tempo Scan Paific Tbk memperoleh 

pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana 

Saham TSPC (IPO) kepada masyarakat sebanyak 17.500.000 dengan nilai 

nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp8.250,- per saham. 

Saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 17 Juni 1994. 

4.1.2 Perhitungan Variabel Penelitian 

1. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk melihat 

hasil return atau keuntungan atas jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Berikut adalah hasil perhitungan Return On Asset (ROA) pada perusahaan farmasi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun, yaitu tahun 2013 

hingga tahun 2017. 

 Tabel 6 

Hasil Perhitungan Return On Asset (ROA) Perusahaan Farmasi 

Periode 2013-2017 

(Dalam Prosentase) 

 

No 
Kode 

Perusahaan 

Return on asset (ROA) 
  

2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 

1 DVLA 10,57 6,55 7,84 9,93 9,89 8,96 

2 KLBF 17,71 17,07 15,02 15,44 14,76 16 

3 KAEF 8,72 7,97 7,82 5,89 5,44 7,17 

4 MERK 25,17 25,32 22,22 20,68 17,4 22,16 

5 PYFA 3,54 1,54 1,93 3,08 4,47 2,91 

6 TSPC 11,81 10,45 8,42 8,28 7,5 9,29 

  Rata-rata 12,92 11,48 10,54 10,55 9,91 11,08 

Sumber : Lampiran 1 diolah 
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Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa secara rata-rata Return On 

Asset (ROA) perusahaan farmasi yang sudah mencapai standar industri yaitu 

sebesar 5,98% dan hanya satu perusahaan yang belum mampu mencapai standar 

industri yaitu perusahaan Pyridam Farma Tbk (PYFA) dengan rata-rata Return On 

Asset sebesar 2,91%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan 

farmasi mampu memaksimalkan total assetnya untuk mendapatkan laba 

perusahaan. Apabila Return On Asset (ROA) lebih besar dari standar industri  

maka kondisi perusahaan dalam kondisi baik, dan apabila berada dibawah standar 

maka kondisi perusahaan kondisi kurang baik. Berdasarkan hasil perhitungan 

diatas menunjukkan bahwa perusahaan farmasi yang memiliki nilai rata-rata 

Return On Asset (ROA) tertinggi yaitu pada perusahaan Merck Tbk yaitu sebesar 

22,16%. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tersebut tergolong baik dalam 

pengelolaan asetnya untuk memperoleh laba. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki rata-rata Return On Asset (ROA) terendah yaitu pada perusahaan 

Pyridam Farma Tbk yang memiliki nilai hanya sebesar 2,91%.  

2. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) adalah suatu bentuk pemberian keuntungan per 

lembar saham kepada para investor atas saham yang mereka miliki. Kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan suatu laba bersih dalam per lembar sahamnya 

dapat menjadi bahan pertimbangan investor dalam menentukan pembelian saham. 

Hasil perhitungan Earning Per Share (EPS) pada tahun 2013-2017 ditunjukkan 

pada tabel 7: 
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Tabel 7 

Hasil Earning Per Share (EPS) Perhitungan Perusahaan Farmasi 

Periode 2013-2017 

(Dalam Rupiah) 

 

No 
Kode 

Perusahaan 

Earning Per Share (EPS)   

2013 2014 2015 2016 2017 Rata-rata 

1 DVLA 112 72 96 136 145 112,2 

2 KLBF 41 44 43 49 51 45,6 

3 KAEF 39 42 45 48 59 46,6 

4 MERK 8 8 2 343 323 136,8 

5 PYFA 12 6 8 10 13 9,8 

6 TSPC 141 129 116 119 121 125,2 

  Rata-rata 58,83 50,17 51,67 117,5 118,67 79,37 

Sumber : Lampiran 2 diolah 

Dapat diketahui bahwa rata-rata industri Earning Per Share (EPS) pada 

perusahaan farmasi selama 5 tahun sebesar Rp 79,37. Apabila Earning Per Share 

(EPS) lebih besar atau sama dengan rata-rata industri maka perusahaan dalam 

keadaan baik, sedangkan Earning Per Share (EPS) yang lebih kecil dari rata-rata 

industri maka perusahaan dalam keadaan buruk. Berdasarkan hasil perhitungan 

Earning Per Share (EPS) terdapat beberapa perusahaan yang yang telah mencapai 

rata-rata industri dan ada pula perusahaan yang belum mencapai rata-rata industri. 

Perusahaan yang mencapai rata-rata industri perusahaan farmasi 

diantaranya adalah PT Darya Varia Laboratoria (DVLA), PT Merck (MERK), PT 

Tempo Scan Pacific (TSPC). Sedangkan perusahaan yang berada di bawah rata-

rata industri adalah PT Kalbe Farma (KLBF), PT Kimia Farma (KAEF), PT 

Pyridam Farma (PYFA). 

Berdasarkan hasil perhitungan Earning Per Share (EPS) dapat diketahui 

rata-rata Eaning Per Share (EPS) perusahaan farmasi yang memiliki rata-rata 

tertinggi adalah PT Merck Tbk (MERK) yaitu sebesar Rp 136,8  sedangkan rata-
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rata Earning Per Share (EPS) perusahaan farmasi yang memiliki rata-rata 

terendah adalah PT Pyridam Farma (PYFA) yaitu sebesar Rp 9,8. 

3. Kurs 

Kurs adalah nilai dari mata uang yang berlaku dan dimiliki oleh suatu 

negara. Berikut merupakan  kurs atau nilai tukar rupiah selama 5 tahun, yaitu pada 

tahun 2013 sampai tahun 2017. 

Tabel 8 

Kurs Tahun 2013-2017 

(Dalam Rupiah) 

 

Nilai Tukar 
2013 2014 2015 2016 2017 

10.445 11.876 13.392 13.305 13.385 

Sumber: www.bi.go.id 

Berdasarkan tabel 8, maka dapat diketahui bahwa nilai tukar Rupiah 

terhadap US$ mengalami fluktuasi yang cenderung naik (melemah). Tahun 2013 

nilai tukar Rupiah terhadap US$ sebesar Rp.10.445 per US$, kemudian pada 

tahun 2014 nilai tukar Rupiah terhadap US$ mengalami depresiasi (melemah) 

menjadi Rp11.876 per US$ dan pada tahun 2015 juga mengalami depresiasi, 

sehingga pada tahun 2015 nilai tukar Rupiah terhadap US$ sebesar Rp13.392 per 

US$. Kemudian pada tahun 2016 nitai tukar Rupiah mengalami Apresiasi 

(menguat) terhadap US$, sehingga pada tahun 2016 nilai tukar Rupiah terhadap 

US$ sebesar Rp13.305 per US$. Namun pada tahun 2017 nilai tukar Rupiah 

kembali mengalami depresiasi (melemah) terhadap US$ menjadi Rp13.385 per 

US$. Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS memiliki dampak yang 

berbeda-beda terhadap setiap jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Kurs 

http://www.bi.go.id/
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tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 13.392 dan kurs terendah 

terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 10.445. 

4. Inflasi (INF) 

Inflasi merupakan kenaikan harga barang atau komoditas secara umum 

yang disebabkan oleh turunnya nilai mata uang suatu negara pada suatu periode 

tertentu. Berikut merupakan tingkat inflasi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2013 

sampai tahun 2017. 

Tabel 9 

Inflasi Tahun 2013-2017 

(Dalam Prosentase) 

 

Inflasi 
2013 2014 2015 2016 2017 

8,38 8,36 3,35 3,02 3,61 

Sumber: www.bps.go.id 

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa Inflasi pada tahun 2013-2017 

termasuk inflasi rendah karena kurang dari 10%. Tingkat inflasi yang terjadi pada 

negara Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2016 

dimana penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2015 dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu pada tahun 2014 sebesar 8,36%, kemudian naik kembali pada 

tahun 2017 menjadi 3,61% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,02%. 

Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,38% dan inflasi terendah 

terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,02%. 

5. Harga Saham (HS) 

Harga saham dilihat pada closing price yang di publikasikan oleh 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama perode 2013-

2017 ditunjukkan pada tabel 10. 

http://www.bps.go.id/
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Tabel 10 

Harga Saham Perusahaan Farmasi 

Periode 2013-2017  

(Dalam Rupiah) 

 

No 
Kode 

Perusahaan 

Harga Saham Rata-

rata 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 DVLA 2.200 1.690 1.300 1.755 1.960 1.781 

2 KLBF 1.250 1.830 1.320 1.515 1.690 1.521 

3 KAEF 590 1.465 870 2.750 2.700 1.675 

4 MERK 9.450 8.000 6.775 9.200 8.500 8.385 

5 PYFA 147 135 112 200 183 155 

6 TSPC 3.250 2.865 1.750 1.970 1.800 2.327 

  Rata-rata 2.815 2.664 2.021 2.898 2.806 2.641 

Sumber: www.idx.co.id diolah 
 

Dari tabel 10 menunjukkan bahwa harga saham perusahaan farmasi pada 

tahun 2013-2017 berfluktuasi yang cenderung menurun. Dapat dilihat bahwa 

perusahaan farmasi yang memiliki harga saham tertinggi yaitu perusahaan Merck 

Tbk (MERK) pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 9.450 serta memilki rata-rata 

harga saham sebesar Rp 8.385, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya minat 

investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan Merck Tbk karena investor 

memiliki prospek bahwa kineja perusahaan tersebut tergolong baik jika dilihat 

dari rasio keuangannya. Sedangkan perusahaan yang memiliki harga saham 

terendah yaitu perusahaan Pyridam Farma Tbk (PYFA) pada tahun 2015 yaitu 

sebesar Rp 112 serta memiliki rata-rata harga saham sebesar Rp 155.  

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk melihat besarnya nilai rata-rata 

(mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi pada setiap variabel 

http://www.idx.co.id/
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independen Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), kurs dan inflasi 

(INF) serta variabel dependen harga saham (HS). Berikut merupakan hasil analisis 

deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 11: 

Tabel 11 

Hasil Analisis Statisik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

HS 30 112,00 9450,00 2640,7333 2767,95403 

ROA 30 1,54 25,32 10,9900 6,83401 

EPS 30 2,46 343,00 79,3370 83,11918 

KURS 30 10445,00 13392,00 12480,6000 1189,38696 

INF 30 3,02 8,38 5,3440 2,52015 

Valid N 

(listwise) 
30     

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berikut adalah interpretasi dari hasil analisis statistik deskriptif 

berdasarkan pada tabel 11, yaitu : 

a. Harga saham memiliki nilai minimun sebesar 112 dan nilai maksimum 

sebesar 9450. Nilai mean sebesar  2640,7333 dan standar deviasi sebesar 

2767,95403.  

b. Return On Asset (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 1,54 dan nilai 

maksimum sebesar 25,32. Nilai mean sebesar 10,99 dan standar deviasi 

sebesar 6,83401. 

c. Earning Per Share (EPS) memiliki nilai minimum sebesar 2,46 dan nilai 

maksimum sebesar 343. Nilai mean sebesar 79,3370 dan standar deviasi 

sebesar 83,11918. 

d. Kurs memiliki nilai minimum sebesar 10445 dan nilai maksimum sebesar 

13392. Nilai mean sebesar 12480,6 dan standar deviasi sebesar 1189,38696. 
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e. Inflasi (INF) memiliki nilai minimum sebesar 3,02 dan nilai maksimum 

sebesar 8,38. Nilai mean sebesar 5,344 dan standar deviasi sebesar 2,52015. 

4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel independen Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), 

Kurs dan Inflasi (INF) terhadap variabel dependen Harga saham (HS). Dari hasil 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan Program SPSS22 dapat 

ditunjukkan pada tabel 12 : 

Tabel 12 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -5248,310 9204,236   

ROA 300,152 44,463 ,741 

EPS 9,992 3,721 ,300 

KURS ,261 ,617 ,112 

INF 100,257 293,123 ,091 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan pada tabel 12, diperoleh hasil koefisien regresi yang dapat 

ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut :  

HS = -5248,310 + 300,152 ROA + 9,992 EPS + 0,261 KURS + 100,257 INF + e 

Berdasarkan pada model persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan 

sebagai berikut : 
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a. Konstanta (a) yaitu sebesar -5248,310 artinya variabel bebas yang terdiri dari 

Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), kurs dan inflasi (INF) 

sama dengan nol, maka harga saham dinyatakan sebesar -5248,310. 

b. Return On Asset (ROA) mempunyai koefisien sebesar 300,152 dapat diartikan 

bahwa ada pengaruh yang positif (searah) antara Return On Asset (ROA) 

dengan harga saham. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

Return On Asset (ROA) yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi 

juga harga saham perusahaan tersebut.  

c. Earning Per Share (EPS) mempunyai koefisien sebesar 9,992 dapat diartikan 

bahwa ada pengaruh yang positif (searah) antara Earning Per Share (EPS) 

dengan harga saham. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

Earning Per Share (EPS) yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi 

juga harga saham perusahaan tersebut.  

d. Kurs mempunyai koefisien sebesar 0,261 dapat diartikan bahwa ada pengaruh 

yang positif (searah) antara kurs dengan harga saham. Dari hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kurs maka semakin tinggi juga harga 

saham perusahaan.  

e. Inflasi (INF) mempunyai nilai koefisien sebesar 100,257 yang diartikan bahwa 

ada pengaruh yang positif (searah) antara Inflasi dengan harga saham. 

Semakin tinggi Inflasi semakin tinggi juga tingkat harga saham perusahaan. 
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4.2.3 Uji Kelayakan Model 

4.2.3.1  Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi linier berganda layak 

atau tidak digunakan dalam penelitian. Return On Asset (ROA), Earning Per 

Share (EPS), Kurs, Inflasi (INF) dapat dikatakan layak dengan tingkat signifikan 

0,05 (α = 5%). Hasil dari pengujian kelayakan model (Uji F) dapat ditunjukkan 

pada tabel 13: 

Tabel 13 

Hasil Uji F 

ANOVA
a 

 

Model F Sig. Tingkat Signifikan Keputusan 

1 16,630 ,000
b 

0,05 Model Layak digunakan 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan pada tabel 13, dapat diketahui bahwa nilai dari F yaitu 

sebesar 16,630 dan nilai sig sebesar 0,000. Dalam penelitian ini menggunakan 

tingkat signifikansi 0,05, maka nilai sig 0,000 < 0,05 atau nilai sig 0,000 kurang 

dari α = 5%. Dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier berganda 

layak digunakan dalam penelitian. 

4.2.3.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil 

dari Uji Koefisien Determinasi (R
2
) ditunjukkan pada tabel 14 : 
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Tabel 14 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model 
Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
    R Square (R

2) 

1 

 

ROA 

EPS 

KURS 

INF 

HS ,727 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan pada tabel 14, hasil koefisien determinasi R Square (R
2
) yaitu 

sebesar 0,727 hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen 

yaitu Return On Asset (ROA), Earning Per Share (EPS), kurs dan inflasi (INF) 

berpengaruh terhadap harga saham sebesar 72,7% sedangkan sisanya sebesar 

27,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. 

4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Uji Normalitas 

Untuk menguji data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu pendekatan Kolmogrov Smirnov 

serta dengan pendekatan grafik. 

a. Berikut merupakan hasil uji Kolmogrov Smirnov dengan menggunakan SPSS 

22 : 

Tabel 15 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Z 

 

Model 

Regresi 
N 

Kolmogrov-

Smirnov Z 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Nilai 

Signifikan 
Keputusan 

1 30 0,87 0,200 0,05 Normal 

Sumber : Lampiran 3 diolah 
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Berdasarkan pada tabel 15, dapat dilihat bahwa besarnya nilai dari 

Kolmogrov-Smirnov yaitu sebesar 0,87 dan nilai Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 

sebesar 0,200 > 0,05, hasil tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi 

normal dan data tersebut layak digunakan dalam penelitian. 

b. Berikut merupakan hasil uji analisis grafik normal P-P Plot dengan 

menggunakan SPSS 22: 

 
Sumber : Laporan keuangan neraca dan laba rugi diolah 

Gambar 3 

Hasil Pengujian Normalitas 

 

Berdasarkan grafik normal probability plot menunjukan bahwa data 

tersebut menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal tersebut, 

sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal atau layak 

digunakan. 
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4.2.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan dengan bertujuan untuk menguji apakah 

ada korelasi antar variabel bebas atau independen pada model regresi. Hasil dari 

Uji Multikolinieritas ditunjukkan pada tabel 16 : 

Tabel 16 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 
Collinearity Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

1 (Constant)    

ROA ,907 1,103 Bebas Multikolinieritas 

EPS ,875 1,143 Bebas Multikolinieritas 

 KURS ,156 6,429 Bebas Multikolinieritas 

 INF ,153 6,519 Bebas Multikolinieritas 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan pada tabel 16, dapat dilihat bahwa besarnya nilai dari 

Tolerance (TOL) dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan besarnya 

nilai variance inflation factor (VIF) dari masing-masing variabel kurang dari 10. 

Hasil tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat 

disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian tidak ditemukan 

adanya korelasi atau bisa disebut terbebas dari multikolinieritas dan variabel 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

4.2.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi linier 

memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (pada periode sebelumnya). Hasil dari Uji Autokorelasi 

ditunjukkan pada tabel 17 : 
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Tabel 17 

Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

 

Model 
Durbin- 

Watson 

Batasan 
Keputusan 

 
Minimum Maksimum 

 
1 0,332 -2,000 2,000 

Tidak terjadi 

autokorelasi 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan tabel 17, dapat diketahui bahwa nilai dari Durbin Watson 

yaitu sebesar 0,332. Nilai tersebut berada diantara angka -2 dan +2 atau    yang 

dapat diartikan bahwa dalam penelian ini tidak terjadi autokorelasi. 

4.2.4.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamat satu terhadap pengamat 

lainnya. Hasil Pengujian dari Uji Heteroskedastisitas ditunjukkan pada gambar 4 : 

 
 

Sumber : Laporan keuangan neraca dan laba rugi diolah 

Gambar 4 

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 
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Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat bahwa terdapat pola yang tidak jelas 

serta titik-titik yang menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. 

Sesuai degan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.2.5 Pengujian Hipotesis (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individu untuk 

mengetahui apakah variabel bebas yang terdiri dari Return On Asset (ROA), 

Earning Per Share (EPS), kurs dan Inflasi (INF) berpengaruh signifikan terhadap 

Harga saham (HS). Hasil dari Uji t ditunjukkan pada tabel 18 : 

Tabel 18 

Hasil Uji t 

Coefficients
a 

 

  Model t Sig. Keputusan  

1 

ROA 6,751 0,000 Signifikan 

EPS 2,685 0,013 Signifikan 

KURS 0,424 0,675 Tidak signifikan 

INF 0,342 0,735 Tidak signifikan 

Sumber : Lampiran 3 diolah 

Berdasarkan pada tabel 18, dapat disimpulkan bahwa :  

a. Pengujian pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap harga saham 

menghasilkan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Maka dapat diartikan bahwa 

Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

b. Pengujian pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham 

menghasilkan nilai signifikan 0,013 < 0,05. Maka dapat diartikan bahwa 

Earning Per Share (EPS) berpengaruh signikan terhadap harga saham. 
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c. Pengujian pengaruh kurs terhadap harga saham menghasilkan nilai signifikan 

0,675 > 0,05. Maka dapat diartikan bahwa kurs berpengaruh tidak signifikan 

terhadap harga saham. 

d. Pengujian pengaruh inflasi menghasilkan nilai signifikan 0,735 > 0,05. Maka 

dapat diartikan bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap harga 

saham. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pembahasan Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

4.3.1.1 Return On Asset (ROA)  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskripstif variabel Return On 

Asset (ROA) diperoleh rata-rata (mean) sebesar 10,9%, nilai minimum sebesar 

1,54% dan nilai maksimum sebesar 25,32%. Hasil rata-rata Return On Asset 

(ROA) cenderung mendekati nilai minimum atau nilai terendah, dapat diartikan 

bahwa sebagian besar perusahaan Farmasi memiliki Return On Asset (ROA) 

rendah atau dengan kata lain perusahaan Farmasi belum mampu memaksimalkan 

total asset yang dimiliki untuk memperoleh laba perusahaan. 

4.3.1.2 Earning Per Share (EPS) 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel Earning Per 

Share (EPS) diperoleh rata-rata (mean) sebesar Rp 79,3, nilai  minimum sebesar 

Rp 2,46, dan nilai maksimum sebesar Rp 343. Hasil rata-rata Earning Per Share 

(EPS) perusahaan Farmasi cenderung mendekati nilai minimum atau nilai 

terendah, dapat diartikan bahwa sebagian besar perusahaan farmasi memiliki 

Earning Per Share (EPS) rendah atau dengan kata lain perusahaan belum mampu 
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menghasilkan laba dalam setiap lembar saham dengan nominal yang tinggi. 

Perusahaan harus meningkatkan penjualan untuk dapat meningkatkan laba yang 

dihasilkan perusahaan, sehingga Earning Per Share (EPS) yang dimiliki 

perusahan akan mengalami kenaikan atau peningkatan. 

4.3.1.3 Kurs 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel Kurs diperoleh 

rata-rata (mean) sebesar Rp 12.480, nilai minimum sebesar Rp 10.445 dan nilai 

maksimum sebesar Rp 13.392. Hasil rata-rata Kurs yang terjadi pada tahun 2013-

2017 cenderung mendekati nilai maksimum atau tertinggi, dapat diartikan bahwa 

pada tahun tersebut kurs yang terjadi pada tahun 2013-2017 tinggi (melemah). 

Sehingga perusahaan harus mampu memanfaatkan kenaikan kurs tersebut dengan 

baik sehingga dapat meningkat total laba yang dimiliki dan dapat menarik minat 

investor untuk berinvestasi sehingga akan meningkatkan harga saham perusahaan 

Farmasi. 

4.3.1.4 Inflasi 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel inflasi memiliki 

nilai rata-rata (mean) sebesar 5,34%, niai minimum sebesar 3,02% dan nilai 

maksimum sebesar 8,38%. Hasil rata-rata inflasi pada tahun 2013-2017 cenderung 

mendekati nilai minimum atau terendah, dapat diartikan bahwa pada tahun 2013-

2017 inflasi yang terjadi adalah rendah, perusahaan harus mampu mengantisipasi 

ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mendapatkan laba 

perusahaan, sehingga mampu memarik minat investor untuk berinvestasi pada 
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perusahaan, yang kemudian akan berdampak pada kenaikan harga saham 

perusahaan. 

4.3.1.5 Harga Saham 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel Harga Saham 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 2.640, nilai minimum sebesar Rp 112 

dan nilai maksimum sebesar Rp 9.450. Hasil rata-rata harga saham perusahaan 

Farmasi pada tahun 2013-2017 mendekati nilai terendah, dapat diartikan bahwa 

sebagian besar perusahaan Farmasi memiliki harga saham rendah. Perusahaan 

harus mampu menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya nilai 

harga saham perusahaan, dan melakukan perbaikan terkait dengan peningkatan 

harga saham pada perusahaan Farmasi. 

4.3.2 Pembahasan Hasil Uji t 

4.3.2.1 Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor internal yang 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA) dengan tingkat signifikansi α = 0,05  

diperoleh hasil signifikan Return On Asset (ROA) 0,000 < 0,05 dan memiliki t 

hitung sebesar 6,751 hal tersebut dapat diartikan bahwa Return On Asset (ROA) 

berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap harga saham. Semakin besar 

Return On Asset (ROA) ini maka semakin baik prospek perusahaan dikarenakan 

perusahaan yang mampu memperoleh laba yang tinggi maka akan menarik minat 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, apabila telah banyak 

investor yang berminat maka akan berpengaruh terhadap harga sahamnya yang 

akan meningkat, sebaliknya jika laba perusahaan menurun maka akan 
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menyebabkan harga saham turun karena adanya perununan minat investor dalam 

berinvestasi. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Tandelilin (2010:40) yang 

menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) dapat menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk mendapatkan laba bagi 

perusahaan, semakin tinggi Return On Asset (ROA) menunjukkan bahwa semakin 

efektif perusahaan dalam memanfaatkan total aktiva yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba bersih setelah pajak, besarnya nilai laba yang dihasilkan 

perusahaan  akan mempengaruhi tingkat permintaan saham yang selanjutnya akan 

meningkatkan harga saham pada perusahaan tersebut. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

Najib (2017) yang menyatakan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan pada 

perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Namun penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haque dan Faruquee (2013) yang 

meneliti harga saham dengan menggunakan indikator Return On Asset (ROA) 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh 

tidak signifikan terhadap harga saham perusahaan DSE. 

4.3.2.2 Pengaruh Earning Per Share (EPS) terhadap Harga Saham. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor internal yang 

diproksikan dengan Earning Per Share (EPS) dengan tingkat signifikansi α = 0,05  

diperoleh hasil signifikan Earning Per Share (EPS) 0,013 < 0,05 dan memiliki t 

hitung sebesar 2,685 hal tersebut dapat diartikan bahwa Earning Per Share (EPS) 

berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap harga saham, maka hal ini 
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menjelaskan bahwa jika Earning Per Share (EPS) meningkat akan diikuti dengan 

kenaikan harga saham.  

Hal ini terjadi karena tingginya nilai Earning Per Share (EPS) 

mencerminkan besar keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham 

artinya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mendistribusikan 

laba yang diraih perusahaan kepada pemegang saham baik sehingga perusahaan 

telah mampu mensejahterahkan para pemegang sahamnya.  Sejalan dengan teori 

Tandelilin (2010:374) yang menyatakan bahwa Earning Per Share menjadi 

indikator keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan per 

lembar saham. Semain besar nilai Earning Per Share, maka semakin besar 

keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham. Besarnya nilai Earning Per 

Share (EPS) yang diterima investor akan mempengaruhi tingkat permintaan 

saham yang selanjutnya akan meningkatkan harga saham pada perusahaan 

tersebut.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh Apsari 

dan Kaluge (2015) dengan hasil yang menunjukkan bahwa Earning Per Share 

(EPS) berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan farmasi yang 

terdaftar di BEI. Dan tidak sejalan dengan penelitian Rusli (2011) hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Earning Per Share (EPS) berpengaruh tidak 

signifikan terhadap Harga saham pada perusahaan. 
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4.3.2.3 Pengaruh Kurs terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor eksternal yang 

diproksikan dengan Kurs dengan tingkat signifikansi α = 0,05  diperoleh hasil 

signifikan kurs 0,675 > 0,05 dan memiliki t hitung sebesar 0,424 hal tersebut 

dapat diartikan bahwa kurs berpengaruh tidak signifikan dan bernilai positif 

terhadap harga saham, hal ini menjelaskan bahwa ketika kurs mengalami kenaikan 

akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Karena perusahaan farmasi 

merupakan perusahaan yang memproduksi obat-obatan yang sebagian besar bahan 

baku yang dibutuhkan berasal dari impor namun hal tersebut diimbangi dengan 

adanya ekspor yang cukup tinggi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan farmasi yang menjadi 

market leader di luar negeri. Kalbe Farma Tbk sudah menguasai pasar Filipina, 

Myanmar, Vietnam, Malaysia, Singapura dan Thailand untuk berbagai produk. 

Manajamen menyatakan, obat produk kesehatan dengan merek Mixagrip saat ini 

menjadi market leader di Myanmar dan produk nutrisi Diabetasol juga 

menjadi market leader di Filipina (Kontan.co.id, 2018). Ketika ekspor yang 

dilakukan perusahaan farmasi tinggi maka penjualan nya akan meningkat apalagi 

dengan adanya kurs dollar AS yang meningkat maka laba perusahaan semakin 

meningkat, laba yang tinggi dapat meningkatkan minat investor untuk 

berinvestasi, dengan adanya peningkatan permintaan akan bedampak pada 

peningkatan harga saham.  

Hal ini sesuai dengan Samsul (2015:212) yang menyatakan bahwa 

kenaikan kurs yang terjadi terhadap rupiah dapat berdampak negatif maupun 
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positif terhadap perusahaan. Kenaikan kurs dapat berpengaruh positif terhadap 

perusahaan yang berorientasi ekspor, dengan adanya perubahan kurs mampu 

meningkatkan profitabilitas perusahaan tersebut. Ketika laba perusahaan 

meningkat maka dapat menarik minat investor untuk berinvestasi, semakin 

banyak investor yang menanamkan modalnya pada suatu perusahaan akan 

berpengaruh terhadap peningkatan pada harga saham. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneltian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Najib (2017) yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh tidak 

signifikan terhadap harga saham. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Krisna dan Wirawati (2013) yang menyatakan bahwa kurs memiliki 

pengaruh signifikan terhadap harga saham. 

4.3.2.4 Pengaruh Inflasi terhadap Harga Saham 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor eksternal yang 

diproksikan dengan inflasi dengan tingkat signifikansi α = 0,05  diperoleh hasil 

signifikan kurs 0,735 > 0,05 dan memiliki t hitung sebesar 0,342 hal tersebut 

dapat diartikan bahwa kurs berpengaruh tidak signifikan dan bernilai positif 

terhadap harga saham, hal ini menjelaskan bahwa ketika inflasi mengalami 

kenaikan akan diikuti dengan kenaikan harga saham. Hal ini disebabkan inflasi 

yang terjadi pada tahun 2013-2017 berada di bawah 10% dan termasuk dalam 

jenis inflasi rendah, dengan tingkat inflasi dibawah 10% tersebut dapat digunakan 

untuk meningkatkan perekonomian di suatu negara. Karena pada saat terjadi 

inflasi ringan atau rendah maka pendapatan masyarakat tidak akan mengalami 

kenaikan, yang ada hanya peningkatan pada harga barang. Dengan adanya 
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peningkatan harga barang tersebut dapat meningkatkan laba perusahaan, sehingga 

akan meningkatkan permintaan investor dalam menanamkan modalnya dan diikuti 

oleh peningkatan harga saham di suatu perusahaan. 

Hal ini sesuai dengan teori Sukirno (2016:338) yang menyatakan bahwa 

inflasi ringan diperlukan untuk meningkatkan perekonomian, harga barang pada 

umumnya akan mengalami peningkatan dengan tingkat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kenaikan gaji atau upah. Akibatnya kenaikan harga barang 

yang terjadi dapat menambah keuntungan bagi perusahaan, keuntungan yang lebih 

besar dapat meningkatkan permintaan investasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan peneltian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Najib (2017) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap harga saham. Dan tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Krisna dan Wirawati (2013) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga Saham.. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Dari hasil penelitan yang telah dilakukan mengenai pengaruh faktor 

internal yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA), Earning Per Share 

(EPS) dan faktor eksternal yang diproksikan dengan kurs dan inflasi terhadap 

harga saham pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2013-2017. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap 

harga saham.  Hal ini menunjukan semakin tinggi Return On Asset (ROA) 

yang dimiliki perusahaan maka semakin menarik minat investor untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, dan akan menaikan 

permintaan saham sehingga harga saham akan naik. 

2. Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan dan bernilai positif terhadap 

harga saham. Hal ini menunjukan semakin tinggi Earning Per Share (EPS) 

yang dimiliki perusahaan maka semakin menarik minat investor untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan tersebut karena laba yang dibagikan 

kepada konsumen juga tinggi, hal tersebut dapat mendorong harga saham 

perusahaan farmasi menjadi semakin tinggi. 

3. Kurs berpengaruh tidak signifikan dan bernilai positif terhadap harga saham. 

Hal ini menunjukan semakin tinggi nilai tukar rupiah terhadap U$ dollar 

maka harga saham juga akan semakin meningkat, hal tersebut dikarenakan 

adanya transaksi ekspor yang dilakukan perusahaan sehingga dapat 
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meningkatkan laba perusahaan dan menarik minat investor untuk 

menanamkan modal. 

4. Inflasi berpengaruh tidak signifikan dan bernilai positif terhadap harga 

saham. Hal ini menunjukan semakin tinggi inflaasi maka harga saham juga 

akan semakin meningkat, hal tersebut di sebabkan oleh inflasi yang terjadi 

pada tahun 2013-2017 termasuk dalam jenis inflasi ringan, dan inflasi ringan 

dapat menyebabkan naiknya harga barang namun tidak diikuti dengan 

kenaikan upah karyawan. Akibatnya kenaikan harga barang tersebut dapat 

menambah keuntungan bagi perusahaan, keuntungan yang lebih besar dapat 

meningkatkan permintaan investasi dan diikuti oleh peningkatan harga 

saham.  

5.2. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan farmasi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah perusahaan yang 

diteliti hanya 6 sampel perusahaan.. 

2. Varibel bebas yang digunakan dalam penelitian adalah Return On Asset 

(ROA), Earning Per Share (EPS), kurs dan inflasi. Sehingga masih  terdapat 

faktor-faktor lain yang mampu mempengaruhi harga saham. 

3. Penelitian yang dilakukan pada periode pengamatan selama 5 tahun yaitu 

tahun 2013 sampai tahun 2017. 
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5.3. Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatan dalam penelitian ini, maka 

dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Return On Asset (ROA) dapat dijadikan sebagai bahan pengukuran tingkat 

harga saham, oleh karena itu manajemen perlu mempertimbangkan dan 

memperbaiki kinerja perusahaan agar harga saham juga meningkat terutama 

pada penjualan agar laba bersih yang diterima perusahaan meningkat, 

sehingga harga saham juga meningkat.  

2. Earning Per Share (EPS) dapat dijadikan sebagai bahan pengukuran tingkat 

harga saham, oleh karena itu manajemen perlu mempertimbangkan dan 

memperbaiki kinerja perusahaan agar harga saham juga meningkat terutama 

pada penjualan agar laba bersih yang diterima perusahaan meningkat, 

sehingga harga saham juga akan meningkat. 

3. Kurs tidak dapat dijadikan sebagai bahan pengukuran tingkat harga saham, 

tetapi manajemen tetap perlu mempertimbangkan besarnya nilai kurs baik 

dari segi peluang seperti meningkatkan ekspor pada saat rupiah menguat 

maupun ancaman saat rupiah melemah sebaiknya perusahaan mengurangi 

impor.  

4. Inflasi tidak dapat dijadikan sebagai bahan pengukuran tingkat harga saham, 

tetapi manajemen tetap perlu mempertimbangkan besarnya tingkat inflasi 

baik dari segi peluang seperti meningkatnya harga produk maupun ancaman 

seperti meningkatnya biaya produksi. 
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Lampiran 1 

 

Hasil Perhitungan Return On Asset (ROA) tahun 2013-2017 

 

Kode 

Perusahaan 
Tahun EAT Total aset 

ROA 

(%) 

DVLA 

2013 Rp125.796.473.000  Rp1.190.054.288.000  10,57 

2014 Rp80.929.476.000  Rp1.236.247.525.000  6,55 

2015 Rp107.894.430.000  Rp1.376.278.237.000  7,84 

2016 Rp152.083.400.000  Rp1.531.365.558.000  9,93 

2017 Rp162.249.293.000  Rp1.640.886.147.000  9,89 

KLBF 

2013 Rp2.004.243.694.797  Rp11.315.061.275.026  17,71 

2014 Rp2.121.090.581.630  Rp12.425.032.367.729  17,07 

2015 Rp2.057.694.281.873  Rp13.696.417.381.439  15,02 

2016 Rp2.350.884.933.551  Rp15.226.009.210.657  15,44 

2017 Rp2.453.251.410.604  Rp16.616.239.416.335  14,76 

KAEF 

2013 Rp215.642.329.977  Rp2.471.939.548.890  8,72 

2014 Rp236.531.070.864  Rp2.968.184.626.297  7,97 

2015 Rp252.972.506.074  Rp3.236.224.076.311  7,82 

2016 Rp271.597.947.663  Rp4.612.562.451.064  5,89 

2017 Rp331.707.917.461  Rp6.096.148.972.533  5,44 

MERK 

2013 Rp175.444.757.000 Rp696.946.318.000 25,17 

2014 Rp181.472.234.000 Rp716.599.526.000 25,32 

2015 Rp142.545.462.000 Rp641.646.818.000 22,22 

2016 Rp153.842.847.000 Rp743.934.894.000 20,68 

2017 Rp155.964.972.000 Rp874.006.544.000 17,4 

PYFA 

2013 Rp6.195.800.338  Rp175.118.921.406  3,54 

2014 Rp2.657.665.405  Rp172.736.624.689  1,54 

2015 Rp3.087.104.465  Rp159.951.537.229  1,93 

2016 Rp5.146.317.041  Rp167.062.795.608  3,08 

2017 Rp7.127.402.168  Rp159.563.931.041  4,47 

TSPC 

2013 Rp638.535.108.795  Rp5.407.957.915.805  11,81 

2014 Rp584.293.062.124  Rp5.592.730.492.960  10,45 

2015 Rp529.218.651.807  Rp6.284.729.099.203  8,42 

2016 Rp545.493.536.262  Rp6.585.807.349.438  8,28 

2017 Rp557.339.581.996  Rp7.434.900.309.021  7,5 
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Lampiran 2 

 

Hasil Perhitungan Earning Per Share (EPS) tahun 2013-2017 

 

Kode  

Perusahaan 
TAHUN Earning after tex Jumlah saham beredar EPS 

DVLA 

2013 Rp125.796.473.000  1.120.000.000 Rp112  

2014 Rp80.929.476.000  1.120.000.000 Rp72  

2015 Rp107.894.430.000  1.120.000.000 Rp96  

2016 Rp152.083.400.000  1.120.000.000 Rp136  

2017 Rp162.249.293.000  1.120.000.000 Rp145  

KLBF 

2013 Rp2.004.243.694.797  46.875.122.110 Rp41  

2014 Rp2.121.090.581.630  46.875.122.110 Rp44  

2015 Rp2.057.694.281.873  46.875.122.110 Rp43  

2016 Rp2.350.884.933.551  46.875.122.110 Rp49  

2017 Rp2.453.251.410.604  46.875.122.110 Rp51  

KAEF 

2013 Rp215.642.329.977  5.554.000.000 Rp39  

2014 Rp236.531.070.864  5.554.000.000 Rp42  

2015 Rp252.972.506.074  5.554.000.000 Rp45  

2016 Rp271.597.947.663  5.554.000.000 Rp48  

2017 Rp331.707.917.461  5.554.000.000 Rp59  

MERK 

2013 Rp175.444.757.000 22.400.000 Rp8  

2014 Rp181.472.234.000 22.400.000 Rp8  

2015 Rp142.545.462.000 22.400.000 Rp2  

2016 Rp153.842.847.000 448.521.000 Rp343  

2017 Rp155.964.972.000 448.521.000 Rp323  

PYFA 

2013 Rp6.195.800.338  535.080.000 Rp12  

2014 Rp2.657.665.405  535.080.000 Rp6  

2015 Rp3.087.104.465  535.080.000 Rp8  

2016 Rp5.146.317.041  535.080.000 Rp10  

2017 Rp7.127.402.168  535.080.000 Rp13  

TSPC 

2013 Rp638.535.108.795  4.500.000.000 Rp141  

2014 Rp584.293.062.124  4.500.000.000 Rp129  

2015 Rp529.218.651.807  4.500.000.000 Rp116  

2016 Rp545.493.536.262  4.500.000.000 Rp119  

2017 Rp557.339.581.996  4.500.000.000 Rp121  
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Lampiran 3 

 
Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

HS 30 112,00 9450,00 2640,7333 2767,95403 

ROA 30 1,54 25,32 10,9900 6,83401 

EPS 30 2,46 343,00 79,3370 83,11918 

KURS 30 10445,00 13392,00 12480,6000 1189,38696 

INF 30 3,02 8,38 5,3440 2,52015 

Valid N (listwise) 30     

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 
Zero-
order 

Partia
l Part Tolerance VIF 

1 (Const
ant) -5248,310 9204,236   -,570 ,574           

ROA 300,152 44,463 ,741 6,751 ,000 ,798 ,804 ,706 ,907 1,103 

EPS 9,992 3,721 ,300 2,685 ,013 ,456 ,473 ,281 ,875 1,143 

KURS ,261 ,617 ,112 ,424 ,675 -,036 ,084 ,044 ,156 6,429 

INF 100,257 293,123 ,091 ,342 ,735 ,028 ,068 ,036 ,153 6,519 

a. Dependent Variable: HS 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 161493043,065 4 40373260,766 16,630 ,000
b
 

Residual 60692472,801 25 2427698,912   

Total 222185515,867 29    

a. Dependent Variable: HS 

b. Predictors: (Constant), INF, ROA, EPS, KURS 
 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 ,853
a
 ,727 ,683 1558,10748 ,727 16,630 4 25 ,000 ,332 
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a. Predictors: (Constant), INF, ROA, EPS, KURS 

b. Dependent Variable: HS 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,b

 Mean ,0000000 

Std. Deviation ,92847669 

Most Extreme Differences Absolute ,087 

Positive ,066 

Negative -,087 

Test Statistic ,087 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


